
பரலலவிகளின் குற்றச்சாட்டும் நமது 
மறுப்பும்: லேவ்பந்ேிகள் வஹ்ஹாபிகள் 
இேனை அவர்களின் முன்லைாடிகளாை 
பபரியார்கள் ேங்கனள வஹ்ஹாபிகள் 
என்போக ஏற்றுள்ளைர்  
  நமது மறுப்பு: இந் குற்நச்சரட்டரணது 
தலனிர்கபரல் றரும்த றரும்த எடுத்து 
வக்கப்தடுகறநது. இணின் உண்வ 
றவனவனேம் தபிரண ிபக்கத்வனேம் 
தரர்ப்லதரம்! அல்னரஹ்ின் ஏகத்துத்வ 
ஏற்றும்,திின் சுன்ணத்வ தின்தற்நறக் 
தகரண்டும் தித்அத் ற்றும் சடங்கு 
சம்திரங்கவப எறர்ப்தர்கலக்கு 
தித்ரறகபரல் சூட்டப்தட்ட ததரணது 
"ஹ்யரதி" என்தரகும்.இங்கு ரம் 
தித்அத்ரறகபிடத்றனறருந்ல அற்கரண 
சரன்வந ருகறலநரம் அணின் னெனம் 
உண்வவ  
ரம் ிபங்கறக் தகரள்பனடினேம். 
தலனிகபின் வனர் ரிபரகரணிடத்றல் 



லகட்கப்தட்ட லகள்ிவனேம் அற்கு அரின் 
தறவனனேம் சுருக்கரக கரண்லதரம்!  
 
லகள்ி: யள்த் அர்கலப! எங்கபின் 
தகுறில் ரனூறு குடும்தங்கள் 
அஹ்லுஸ்மளன்ணத் ல்ஜரஅத்வ 
லசர்ந்ர்கள் உள்பரர்கள்.இங்கு றகரஹ்ின் 
லதரது வ என்ணதணில் இவச 
இவசப்லதரம் ( கழுத்றல் தரங்கிட்டுக் 
தகரண்டு இவசக்கப்தடும் ஒரு வகரண 
இவச கருி) ஏதணணில் எங்கபின் 
ஜ்னறமறற்கு ஹ்யரதிகள் கனந்து 
தகரள்பக்கூடரது என்தற்கரகும். 
ஹ்யரதிகபில் ஒருர் இவண டுக்கறநரர் 
அதுட்டுறன்நற தரறல்னர 
கரரிங்கவபனேம் டுக்கறநரர் இன் லதரில்  
ரம் இவச இவசப்தவ டுத்துிட்டரல் 
யல்னரில் சறப்தர்கள் 
ஹ்யரதிகபரக  ரநறிடுரர்கலபர என்ந 
அதரம் உள்பது. 



இற்கு ரிபரகரணின் தறல்: ரர்க்கத்றல் 
அனுறக்கப்தடர தசவன ஏலனும் 
இஸ்னரத்வ ஏற்கரரண கரதிர் டுத்ரர் 
எணில் அற்கரக அந் கரரிரணது 
அனுறக்கப்தட்டது என்தரக 
தசரல்னப்தடரது.ரவப ஏலனும் ஹ்யரதி 
டரன்ஸ் ஆடுவ டுத்ரல் அவண 
அனுற என்தரக கூநறிடனடினேர? 
(ஆரம் தரர ரிஜ்ிய்ர தரகம் 10 
இண்டரம்  தகுற தக்கம் 60 ரருல் உலூம் 
அம்ஜறய்ர கரச்சற )  இன் னெனம்  
தித்அத்ரறகபின் சறந்வணவ அநற 
னடிகறநது. இவச இவசப்தவ டுப்தர் ஒரு 
ஹ்யரதிரக உள்பரர்.இணரல்  
இவசப்தற்கு அனுற தகரடுங்கள் 
இல்வனதணில் னழு தருவும் 
ஹ்யரதிகபரகறிடுரர்கள் ( அல்னரஹ் 
தரதுகரப்தரணரக!)   
 
து ததரிலரர்கள் ங்கவப ஹ்யரதி 
என்று கூறுரணது தித்அத்ரறகலக்கு 



எறரில் தசரல்னப்தடுரகும்.ஏதணணில் 
தித்அத்ரறகள் சடங்குகள்,சம்திரங்கவப 
டுப்தர்கவப ஹ்யரதிகள் என்தரக 
எண்ணுகறநரர்கள்.இவண னன்வத்து ம்வ 
ஹ்யரதி என்நரல் சரிரணதுரன்.  
தபனரணர யள்த் கலீல் அஹ்த் 
சயரன்னரி (ஹ்) அர்கள் எழுறனேள்பரர்கள்: 
இந்றரிலன " ஹ்யரதி" என்ந 
தசரல்னரணது இரம்கபின் க்லீத் 
ிடுதர்கலக்கு தசரல்னப்தட்டு ந்து.திநகு 
சுன்ணத்றன் தடி அல் தசய்தர்கள் தித்அத் 
ற்றும் தகட்ட தரவவ ிடுதர்கலக்கும் 
ஹ்யரதி என்று தசரல்லும் அபிற்கு 
ிசரனவடந்து. எந்பிற்தகணில் தம்தரய் 
அன் சுற்றுப்னநங்கபிலன திதல்ரக 
இருந்து. அவ்னறரக்கபின் கப்ருகலக்கு 
மஜ்ர தசய்வ,ரப் தசய்வ 
தபனி டுத்ரல் அவ ஹ்யரதி 
என்நரர்கள்.அது ட்டுறன்நற ட்டி 
ரங்குவ யரம் என்நரல் அர் 



ஹ்யரதி என்நரர்கள்   (அல்னயன்ணத் 
31,32)  
தபனரணர யள்த் ீத் அஹ்த் 
கங்லகரயற ( ஹ்) அர்கள் கூறுகறநரர்கள்: 
இந் லத்றல் இந் தகுறகபில் ஹ்யரதி 
என்தரணது சுன்ணத்வ 
தின்தற்றுதர்கள்,ீன்ரரிகலக்கு 
தசரல்னப்தடுகறநது.(தரர ீறய்ர)  
  யகலனல் உம்த் யள்த் தபனரணர 
அஷ்ப் அனற ரணி ( ஹ்) லணரஇச்வச 
உள்பர்கபிடத்றல்  "ஹ்யரதி" என்ந 
ரர்த்வின் கருத்வ ிபக்கறரறு 
கூறுகறநரர்கள் ஒரு தர் என்ணிடத்றல் 
கூநறணரர்.ஒரு டவ வயரதரத்றல் உள்ப 
கணில் ஒரு தர் ீது ஹ்யரதி எண 
குற்நம் சுத்ப்தட்டு திடிக்கப்தட்டரர்.இற்கு 
கரம் கூநப்தட்டது  ீ எப்ததரழுது 
தரர்த்ரலும் குர்ஆவண தடித்துக்தகரண்டு 
இருக்கறநரய்! எப்ததரழுது தரர்த்ரலும் 
தரழுரறு இருக்கறநரய்! இற்கு அரின்  
னன் ிரும்தி கூநறணரர் இர் ஹ்யரதி 



இல்வன ஏதணணில் ரன் அவ 
டணக்கரரிகபின் டணத்றலன 
தரர்த்லன்.இன்ண இடத்றல் இவச 
இவசக்கப்தடும் சவதகபிலன தரர்த்லன்.இன்ண 
கப்ருக்கு மஜ்ர தசய்வ 
தரர்த்லன்.அப்ததரழுது அர்  
(குற்நத்றனறருந்து) ிடப்தட்டரர்.அர் உிர் 
ப்திது.(ல்னஜரத் தரகம் 3/101 ல்னஜ் ம்தர் 
168)  
ற்லநரர் இடத்றல் இவ்ரறு கூறுகறநரர்கள்: 
தித்அத்றலன ீன் இல்வன.ீனுவட 
ிங்கலக்குரன் ஹ்யரதிய்த் என்று 
தசரல்னப்தடுகறநது. (ல்னஜரத் தரகம் 4 தக்கம் 
123 ல்னஜ் ம்தர் 178)  
  ஆக ஹ்யரதிய்த் என்தது 
தித்அத்ரறகள் குற்நம் சுத்ற கருத்றல் 
கூநறணரல் ரம் ஹ்யரதி என்று தசரல்றல் 
ததருவ தகரள்கறலநரம்.ஆணரல் 
ஹ்யரதிய்த் என்தவக் தகரண்டு 
னயம்த் இப்னு அப்துல் ஹ்யரப் 
ஜ்றவ தின்தற்றுதர்கள் என்ந கருத்றல் 



அல்னது வகரு னகல்னறீன்கள் என்ந 
கருத்றல் கூநறணரல் இவண ரம் 
ஆம்தத்றனறருந்ல றுத்து 
ருகறலநரம்.இப்ததரழுதும் 
றுக்கறலநரம்.இன்ர அல்னரஹ் கறரத் 
வ றுக்கறலநரம் 
(1) 'மவ்வுப்' ற்றும் 'ரீகத்' அணின் 
அல்கபரண றக்ர் அன்நரட அவ்ரத்கள் 
னரகதர என்ந இவநறரணத்வ கடுவரக 
வக னகல்னறீன்கள் எறர்க்கறநரர்கள்.ஆணரல் 
ரம் அவண ஆரிப்தர்கள் 
தசல்தடுத்துதர்கள் ( 2)ணி தவ க்லீத் 
தசய்வ அர்கள்  எறர்க்கறநரர்கள். ஆணரல் 
ரம் இவண ரஜறப் என்கறலநரம். 
(3)திரர்கள்,ல்லனரர்கபின் ததரருட்டரல் 
திரர்த்வண தசய்வ அர்கள் 
றுக்கறநரர்கள்.ஆணரல் ரம் அவண 
ஏற்கறலநரம்.(4)சங்வகறக்க ததரிலரர்கபின் 
தக்கத்துக்கவப அர்கள் றுக்கறநரர்கள். 
ஆணரல் ரம் அவண அங்கலகரிக்கறலநரம். 
(5)தி ( மல்) அர்கபின் யரத்வ 



(உிலரடு ரழ்வ) அர்கள் 
றுக்கறநரர்கள் ஆணரல் ரம் ஏற்கறலநரம்.அது 
ட்டுறன்நற றுப்தர்கலக்கு எறரக 
ிரம் தசய்துள்லபரம். ( 6)வ்பர ரீதிற்கு  
ஜறரத்றன் றய்த்றல் ட்டும் திரம் 
தசல்வ அர்கள் றுக்கறநரர்கள் ஆணரல் 
ரம் அல்கபில் சறநந்து என்கறலநரம். ( 7)தி 
மல் அர்கபின் வ்னர ரீதிற்கு னன்தரக 
மனரம்,தரஅத்வ லண்டுவ 
றுக்கறநரர்கள் ஆணரல் ரம் அவண 
ஏற்கறலநரம். 
 
சுருக்கம் என்ணதணில் இவணதல்னரம் 
றுப்தர்கள் என்ந ித்றல் ம்வ 
"ஹ்யரதி" என்று ிர்சறத்ரல் தபிரண 
அதரண்டனம் ததரய்னேரகும்.து 
ததரிலரர்கலம் இவ்ிரக ஹ்யரதி எண 
ிர்சறப்தற்கு க்க தறல் அபித்துள்பணர். 
  அஷ்ப் அனற ரணி ( ஹ்) அர்கள் 
கூறுகறநரர்கள்: எவ்பவு ததரி அறரனம் 
லகரதத்வ ஏற்தடுத்தும் ினரக 



உள்பது.து ததரிலரர்கலக்கு அப்ததவ 
ஏற்தடுத்துகறநரர்கள்.ஹ்யரதி என்ந 
தட்டப்ததருடன் அவக்கறநரர்கள்.க்கு 
அருகறல்  ஜனரனரதரத் என்ந கம் 
உள்பது.அங்கு அண்ல் தி ( மல்) 
அர்கபின் லன்வறக்க ஜளப்தர இருக்கறநது 
எண கூநப்தட்டது. அவண யரஜற மரயறப் 
(ஹ்) அர்கள்,தபனரணர வக் னயம்து 
மரயறப் ( ஹ்) ஜறரத் தசய்ணர்.யள்த் 
ீத் அஹ்த் ( ஹ்) அர்கள் இது 
சம்தந்ரண எணது கடித்றற்கு தறல் 
அபிக்கும்ிரக கூநறிருந்ரர்கள். 
டுக்கப்தட்டவகவப ிட்டும் ீங்கற ஜறரத் 
தசய்ற்கு சரத்றம் இருந்ரல் ( ஜறரத் 
தசய்னேங்கள்)  
ஒரு லதரதும் தறுக்க லண்டரம்! 
தித்ரறகள் ணம் ிரும்திதடி இது 
ஹ்யரதிகபின் கூற்று என்தரக கூநற 
அப்ததவ ஏற்தடுத்துரர்கள் 
அர்கபிடத்றல் ீன் இல்வன 
ற்நர்கவபனேம் ரர்க்கம் இல்னரர்கள் 



என்தரக கூறுகறநரர்கள் (ல்னஜரத் தரகம் 
4/தக்கம்:32, ல்னஜ் ம்தர் 55)  
ற்லநரர் சந்ர்ப்தத்றல் கூறுகறநரர்கள் ஒரு 
ஜரஅத் ம்வ ஹ்யரதி என்கறன்நணர்.எந் 
வகில் ம்வ ஹ்யரதி என்தரக 
கூறுகறநரர்கள் என்தரணது து சறந்வணில் 
இதுவ ிபங்கில்வன.ஏதணணில் இப்னு 
அப்துல் ஹ்யரப் அர்கபின் 
றத்லரன்நனறல் உள்பர்கள் ரன் 
ஹ்யரதிகள் அல்னது அவ 
தின்தற்றுதர்கள் ( ஹ்யரதி என்று 
தசரல்னனரம்) அரின் றவனகள் தல்கபில் 
உள்பது.அவணப் தரர்த்து அநறந்து 
தகரள்பனடினேம்.ஆணரல் இன்வந 
சூழ்றவனில் க்கள் க்லீவ ிட்டு ிட்டு 
வக னகல்னறறய்த்வ 
லர்ந்தடுத்துக்தகரண்டரர்கள். இர்கவப 
ஹ்யரதி என்நரல் கூட சரிரணது 
எணனரம்.அர்கவப தின்தற்றுல் என்ந 
வகில் து ததரிலரர்கலம் 
இல்வன.தரடர்ன என்ந வகிலும் 



இல்வன.ஏதணணில் அர்கபின் ( வகரு 
னகல்னறீன்கள்) அறகரண சறந்வண ரீறரண 
கருத்துக்கள் இப்னு அப்துல் 
ஹ்யரதிடறருந்து இவந்துள்பண.ஆணரல் 
ரம் யணதிகள் என்தரணது 
திதல்ரணது.ம்றடத்றல் அடிப்தவடகள் 
ரன்கு குர்ஆன்,யீஸ்,இஜ்ர,கறரஸ் இவத் 
ி எந் அடிப்தவடனேம் இல்வன.னஜ்யறத் 
தனர் உள்பணர்.ஆணரல் இஜ்ர உம்த்றன் 
(ஒட்டுதரத் கருத்து)  னெனம் ரன்கு 
இரம்கபரண அனயணதீர ( ஹ்) இரம் 
ரதிி (ஹ்) 
இரம் ரனறக் ( ஹ்) இரம் அஹ்த் ( ஹ்)  
இவண ிட்டு தபிலறுது 
அனுறில்வன என்தரணது 
றரூப்தட்டுிட்டது.ரன்கு த்யனகபில் 
எந் த்யதரணது எங்கு வடனவநில் 
உள்பலர அங்கு அவண ரன் தின்தற்ந 
லண்டும் என்றும் 
றரூப்தட்டுிட்டது.இந்றரிலன இங்கு 
இரம் அனயணதீர ( ஹ்) த்யப் 



வடனவநில் உள்பது.இணரல் ரம் இங்கு 
அன்ணரவ தின்தற்றுகறலநரம்.எந் க்கள் 
ம்வ ஹ்யரதி என்தரக அதரண்டத்வ 
அள்பிசீறணரர்கலபர றுவ ரபில் 
அர்கபிடம் கட்டரம் ிசரவ 
தசய்ப்தடும்! (அஷ்னல் ஜரப்) 
  ஹ்யரதி என்தர்கள் ரர்? என்தறல் 
தலனி அநறஞர்கபின் கருத்துக்கவப இணி 
தரர்ப்லதரம்! 
தலனி அநறஞர் னணரபிர் னஃப்ற குவற 
கூறுகறநரர் அஹ்லன யீஸ்கலக்கு 
ஹ்யரதி என்தரக ததரதுரக 
தசரல்னப்தடுகறநது. ( کىى گطتاخ هناظرہ )  
தலனி அநறஞர் யகலனல் உம்த் அஹ்த் 
ரர் குஜரத்ற கூறுகறநரர்  இஸ்ரினறன் 
ம்திக்வகரபர்கள் இண்டு திரிவுகபரக 
உள்பணர்.அறல் ஒரு திரிிணர் இரம்கபின் 
க்லீவ றுப்தர்கள் அர்கலக்கு வக 
னகல்னறத் என்றும் ஹ்யரதி என்றும் 
தசரல்னப்தடுகறநது.( الحق جاء )  



கரறஃப் இக்தரல் ரிபரகரணி 
அஹ்லுஸ்மளன்ணரிற்கு ரற்நரக ஒரு 
தல் எழுறணரர் அணின் ததர் کا تطالى کے تیوتندید 

) انکشاف லவ்தந்றய்த் லக னத்னரன் கர 
இன்கறரஃப்) ற்தநரரு தல் வக 
னகல்னறத்றற்கு எறரக தல் எழுறணரர் 
அணின் ததர் انکشاف کا تطالى کے تیوہاب  
(ஹ்யரதிய்த் லக னத்னரன் கர இன்கறரப்) 
இங்கு லகள்ி என்ணதணில் இருரும் 
ஒன்று என்நரல் ணித்ணிரண ததர்கபில் 
இரு தல்கள் எழுதும் லவ ஏன் ஏற்தட்டது?  
  னஃப்ற யணஃீப் குவநஷ் ஓர் இடத்றல் 
கூறுகறநரர் ஹ்யரதி என்ந ரர்த்வின் 
னக்கரணது ததரதுரக அஹ்லன யீமறன் 
ீது தன்தடுத்ப்தடுகறநது.( کىى گطتاخ هناظرہ ) 
"ஜல்னறய்ரத்" என்ந தனறல் தலனி 
ம்சுல் இஸ்னரம் தபனரணர அன்ரருல் 
னனீுத்ீன் எழுறனேள்பரர்கள்: ( அணின் 
சுருக்கரண கருத்து) அஹ்த் ரிபரகரன் தன 
அஹ்லுஸ்மளன்ணர உனரக்கவப ஹ்யரதி 
என்தரக கூநறணரர்கள்.ற்தநரன்று அஹ்த் 



ரிபரகரன் தலனில றகப்ததரி 
ஹ்யரதிரக இருந்ரர்.இந் ிரணது 
க்கபிடத்றலும் திதல்ரக இருந்து.  
  தபனரணர னனீுத்ீன் அர்கள் அல 
தனறன் 44ம் தக்கத்றல் கூறுகறநரர்கள் (அணின் 
சுருக்கம்) ( 1)இந்றரிலன ததரதுக்கபின் 
ரக்கம் இதுரக இருந்து.அஹ்த் ரிபரகரன் 
ஹ்யரதி ட்டுல்ன ரநரக 
ஹ்யரதிகபின் வனர். ( 2)இற்கரண 
கரம் ரிபரகரன் தலனி ததரிலரர்கபின் 
கண்ித்றல் இழுக்வக 
ஏற்தடுத்துதர்,இரம்கவப தின்தற்றும் 
வபத்வ ிட்டு தபிலநறர் ( 3) 
தபனரணர னனீுத்ீன் மரயறப் அர்கபின் 
கண்லரட்டம் என்ணதணில் ரிபரகரன் 
தலனி  அர்கபிடத்றல், ஹ்யரதி 
என்தர் ணது  னஜத்றவ 
ஏற்கில்வனலர அர்ரன் ஹ்யரதி அந் 
தர் க்கபிடத்றல் அஹ்லுஸ்மளன்ணரரக 
இருந்ரலும் சரி லலும் ஒருர் ரிபரகரன் 
தலனி னஜத்றத் என்தவ 



ஏற்றுக்தகரண்டரல்  அர் ஹ்யரதிரக 
இருந்ரலும் ரிபரகரன் தலனிிடத்றல் 
அஹ்லுஸ்மளன்ணரில் கட்டுப்தட்டரரர். 
      
 
ம்றன் ீது ஹ்யரதி என்ந குற்நச்சரட்டு 
கூநப்தடுரணது ரம் அஹ்த் ரிபரகரன் 
தலனிவ ததரிலரரக 
ஏற்தறல்வன.அரின் னஜத்றய்த்வ 
அங்கலகரிப்தறல்வன.எணல ரன் து 
ததரிலரர்கள் சறன இடங்கபில் அஹ்லுல் 
தித்அத்றற்கு எறரில் ங்கவப ஹ்யரதி 
என்நரர்கள். 
 
தலனி தரீத் றல்னத் கரஜர குனரம் ீத் 
(ஹ்) கூறுகறநரர்கள் சந்லகறன்நற 
ஹ்யரதிகள் இவ்ிரக மயரதரக்கவப 
ிர்சறப்தறல்வன, ினரத்வனேம் 
றுப்ததுறல்வன.இன் திநகு கூநறணரர்கள் 
வ்யீறன் ித்றலன ஹ்யரதிகபின் 
தகரள்வககலம் சூதிரக்கபின் தகரள்வககலம் 



இவந்துள்பது. ஹ்யரதிகள் கூறுகறநரர்கள் 
திரர்கள்,ல்லனரர்கபிடம் உி லடுது 
இவவப்தரகும்.சந்லகறன்நற அல்னரஹ் 
அல்னரர்கபிடம் உி லடுது 
இவவப்னரன்.வ்யதீ் இதுரக ரன் 
உள்பது.குநறப்தரக உி லடுது 
என்தரணது  அல்னரஹ்ிடத்றல் ரன் 
லடலண்டும்.இய்ரக ஃனது  இய்ரக 
ஸ்னீ்   
ததரருள்: உன்வணல 
ங்குகறலநரம்.உன்ணிடத்றலனல உினேம் 
லடுகறலநரம் ( الوجالص شیهقا )  
தலனி அநறஞர் மய்ித் அப்துல் கரீம் 
மய்ித் அனற யரறற கூறுகறநரர்கள்: 
  அஹ்த் ரிபரகரன் அர்கள், மய்ித் 
அஹ்த் வஜணிின் ரரும் 
னரீதுரரர். அன்ணரர் இந்ற 
ஹ்யரதிகவப சுக்குறல் அவ்பவு 
ீிம் கரட்டில்வன. ஹ்யரதிகபிடம் 
ீிம் கரட்டுது  யவன் ரீஃப் 
உனரக்கபின் றனவநரக 



இருந்து.ஏதணணில் அர்கள் ( யவன் 
உனரக்கள்) ஹ்யரதிகவப னஸ்னறம்கபரக 
எண்ில்வன.அஹ்த் ரிபரகரன்  அர்கள் 
இங்கு ஹ்யரதிகவப னஸ்னறம்கபரக 
கருறது ட்டுல்ன ரநரக 
அஹ்லுஸ்மளன்ணரின் குந்வகள் 
என்தரக கருறணரர்கள்.லலும் உதலசம் 
ற்றும் றகரட்டுனறன் னெனம் 
சரிரகறிடுரர்கள் என்தரக ம்திக்வக 
தகரண்டிருந்ரர்கள் ( رضا احود اهام کا زاىیالن   )   
சத்ற உனரக்கபின் ீது ஹ்யரதி 
என்தரக எர் குற்நம் சுத்றணர்   
      தஞ்சரப்,உதி ற்றும் ற்ந அவணத்து 
ரறனங்கபிலும் இஸ்னரற லதரரபிகள் 
தரடர்தடிரக உருதடுத்ணர்.அப்ததரழுது 
சலக்கறர்கள் ரர்க்க ரீறரண ஆனேத்வ 
தன்தடுத்றணர்.  
அர்கள் மய்ித் அஹ்த் யதீ்  
அர்கவப ஹ்யரதிகள் என்தரக 
திதல்தடுத்றணர்.அர்கள் சரிரண  
இஸ்னரற தகரள்வகவ எடுத்து டப்தர் 



இல்வன, எண  சரரணி னஸ்னறம்கவபனேம் 
தூண்டிிட்டணர்.மர்யத்,தஞ்சரதிலன மய்ித் 
அர்கபின் ரர்க்க ரீறரண றவனப்தரட்டிற்கு 
எறரக கடுவரண எறர்ப்ன, றுப்னகள் 
அபிப்ததும் ஆம்தரணது.ஃதரரகள் 
தபிரணது.லலும் மய்ித் மரயறதின் 
அசறல் ரீறரண னறவில் கடுவரண 
தரறப்வத ஏற்தடுத்றது. ضس کال یڈگر رائج پاکطتاى هطالعہ ) 

ص الہىر تازار)54 اردو تکص خرم لثیفض اعساز وردیا یصدارت   
அஹ்லுஸ்மளன்ணர ல் ஜரஅத்ரண 
லவ்தந்த் உனரக்கள் ீது ஹ்யரதிகள் 
என்தரக னன் னனரக அஹ்த் ரிபரகரன் 
தலனிரன் தறசுத்றணரர்.  
தபனரணர வகருத்ீன் தஹ்னி தலனி 
ததரிலரர்கபில் உள்பர் கூறுகறநரர். க்கு 
இந் லம் உறுறரக 
இருந்து.ஹ்யரதிகள் என்தர்கள் தி 
(மல்) அர்கபின் சறநப்தம்சங்கவப 
ஏற்தர்கள் இல்வன.ஒரு லவப ஏற்நரலும் 
சறநற சலகரர்,ததரி சலகரருக்கு தசய்னேம் 
ரிரவ லதரன்றுரன்.னஃஜறமரவ 



றுப்தர்கள்.கம் தனவ்த்வ 
றுப்தர்கள்.தி ( மல்) அர்கபின் ீது 
குநறப்திடத்க்க குலரம் உண்டு. ஏலனும்  
அர்கபின் சறநப்தம்சத்வ,சங்வகக்குரி 
ிம் ந்ரல் ணம் ததரருனகறநது. 
லலும் ீனரது ஜ்னறமறல் தி ( மல்) 
அர்கபின் சறநப்னகள் தரன் தசய்ப்தடுகறநது 
என்தணரல் ீனரவ றுக்கறநரர்கள்.ரூத் 
ரீப் தடிப்தவ ீவரக 
கருதுகறநரர்கள்.தசரல்கறநரர்கள் 
ரசூலுல்னரஹ் தசரல்னரீர்கள்! ஏதணணில் 
சூலுல்னரஹ் றவணவு  அர்கள் ஏன் திரிம் 
லண்டும்?   எங்கரது ஏலனும் ிம் 
தி  (மல்) அர்கபின் 
சறநப்வத,ல்லனரர்கபின் சறநப்வத,ரர்க்க 
ததரிலரர்கபின் லன்வ தசரல்னப்தடுகறநது 
என்நரல் உடணடிரக றர்க்,தித்அத் 
என்தரர்கள்.இன் கரரக அர்கள் 
(திரர்கள்,ல்லனரர்கள்) அவணவப் 
தற்நறனேம் அர்கபிடத்றல் குலரம்,ிலரம் 
உள்பது.அர்கவப தறத்துவப்தது,ிர்சறப்தது 



கறழ்ச்சறரக இருக்கும்.ஒட்டுதரத்ரக 
தரர்த்ரல் ஹ்யரதிகள் தவடப்னகபில் 
றகக்தகட்டர்கள்.கரதிர்கபிலன 
றகக்லகடுதகட்டர்கள்.கரதிர் என்தறலன 
றுப்லதர,னலர இல்வன என்தரக 
அநறப்தட்டுள்பது.ஹ்யரதிகள் தற்நற இந் 
றவன உள்பது.இறலன ( சறந்வணில்) ரன் 
பர்ப்வத ததற்லநன். ( یزتاى یک آزاد خىد یکہاى یک آزاد  ) 
 
ஹ்யரதிகள் என்தர்கவபப் தற்நற  
அருருப்தரண ததரய்ரண ிங்கவப 
தலனிகள் னவணந்து நரண சறந்வண 
னகுத்ப்தட்டுள்பது.இந் லரசரண 
தகரள்வகவ சறநறது ரர்க்கப்தற்றுள்பர்கள் 
கூட ஏற்க ரட்டரர்கள்.தித்அத்ரறகபின் இந் 
சறந்வணக்கு எறரில் அஹ்லுஸ்மளன்ணத் ல் 
ஜரஅத்வச் லசர்ந் லவ்தந்த் உனரக்கள் 
லற்தசரன்ண லரசரண தகரள்வககவப 
எறர்த்துள்பரர்கள். றரகரித்துள்பரர்கள். 
அல்னரஹ்ிற்லக எல்னரப் னகழும் ரம் 
தபிரக ிபக்குகறலநரம் ம்றன் ீது 



ஹ்யரதித் என்று குற்நம் சுத்துரணது 
இட்டுகட்டுலும்,ததரய்னேரகும்.  
ரம் அஹ்லுஸ்மளன்ணத் ல் ஜரஅத்வச் 
லசர்ந்ர்கள் திரிவு சட்டங்கபிலன இரனல் 
அஃபம் அனயணதீர ( ஹ்) அர்கவப 
தின்தற்றுதர்கள் து ததரிலரர்கள் சறன 
சங்கபில் ஹ்யரதி என்தரணது 
ரத்றற்கு கூநறரகும்.  
இரம் ரதிி ( ஹ்) அர்கபின் தக்கம் 
இவத்து தசரல்னப்தடும் திதல்ரண 
கிவ رافضي اني الثقالى فليشهد هحود آل حة رفضا كاى اى   
திின் குடும்தத்றன் திரித்றற்கு ரதிபிய்த் 
என்று தசரல்னப்தட்டரல் ரன் ரதிபிரக 
இருக்கறலநன் என்தற்கு ஜறன்,ணின்    
சரட்சறரக இருக்கட்டும்! 
     எலனும் ஒருர் இந் கிவவ 
அடிப்தவடரக வத்து கூறுரர? இரம் 
ரதிி ( ஹ்) அர்கள் ரதிபி என்தரக 
(அல்னரஹ் தரதுகரப்தரணரக!) 



ரதிபிய்த் என்தன் ீது சரட்சறவ 
சர்ப்திக்கறநரர் என்நரல் இரம்  அர்கள் 
என்ண ரதிபிர?  இல்வன ஒருலதரதும் 
இல்வன.ரநரக இரம் அர்கள் ஒரு 
ரரகரன் கூநறனேள்பரர்கள்.ரநரக 
உண்வில் கூநில்வன.அரது இரம் 
அர்கபின் கருத்ரணது ீங்கள் திின் 
திரித்றற்கு ததர்ரன் ரதிபிய்த் என்று 
தசரன்ணரல் என்வணனேம் ரதிபிரக கருறக் 
தகரள்லங்கள் ஆணரல் திின் குடும்தத்றன் 
திரித்வ ிடரட்லடன். 
     து ததரிலரர்கலம் ஹ்யரதி என்ந 
தசரன்ணறன் லரக்கனம் இவ்ரறுரன் 
அணின் ிபக்கரணது " ீங்கள் சுன்ணத்றன் 
தக்கம் அவப்தவனேம்,தித்அத்,சடங்கு, 
சம்திரங்கவப டுப்தவனேம் 
ஹ்யரதிய்த் என்நரல்" ரங்கள் 
ஹ்யரதிகள் ரன்.ஆணரலும் வ்யதீ் 
தக்கனம்,சுன்ணத்றன் தரல் அவப்வதனேம் 
ரங்கள் ஒரு லதரதும் ிடரட்லடரம். 



         இறுறரக ஒரு ரத்துடன் இந் 
ஆய்வ னடிக்கறலநரம்  
       லவ்தந்த் உனரக்கள் , ஹ்யரதிகலக்கு 
எறரணர்கள் என்தவ தலனி அநறஞர் 
ஏற்கறநரர்  
    எவ்ரறு உனரல அஹ்லன 
சுன்ணத்றற்கும் உனரல ஜ்றனேடன் 
தகரள்வக ரீறரண கருத்து லறுதரடுகள் 
இருக்கறநலர அல லதரன்று உனரல 
லவ்தந்துக்கும் உனரல ஜ்த் ற்றும் 
னயம்து இப்னு அப்துல் ஹ்யரதிற்கும் 
கடுவரண கருத்து லறுதரடும்,தறுப்னம் 
உள்பது. ( 2,3 صفحہ 1407 یہجر یاالخر جواد یهصطف رضا )  
ஆக தலனிகள் து சத்ற உனரக்கபின் 
ீது ஹ்யரதி எண குற்நம் சுத்றது 
அதரண்டனம், ததரய்னேம்,னட்டுரகும் என்தவ 
அல்னரஹ்ின் கறருவதவக் தகரண்டு 
றரூதித்துள்லபரம்   
னக்கற குநறப்ன: இந் கட்டுவரணது 
அல்னரர தபனரணர யள்த் னணரபிருல் 
இஸ்னரம் மரஜறத் கரன் க்ஷதந்ற ரத் 



தகரதுயளம் அர்கபின் وتندید الجواعة و الطنہ اہل علوائے 

جىاب اش اور السام کا تیوہاب پر  என்ந வனப்தில் 
உர்துில் எழுறது றறல் சுருக்கரக 
தரறததர்ப்க்கப்தட்டுள்பது. அணின் னறங்க் 
sajidkhannaqshbandi.blogspot.in/2015/07/blog-post_6.html?m=1 


